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Európai Számvevőszék: Az Unió szövevényes 
energiapiacainak együtt kell működniük 
Igen összetett feladat áll még az Európai Unió előtt, ha a belső energiapiac fejlesztése 
érdekében együttműködésre akarja bírni a jelenleg szövevényes helyi, regionális és tagállami 
energiapiacokat – szögezi le friss jelentésében az Európai Számvevőszék. A Számvevőszék 
szerint az európai energiaipari infrastruktúra általában véve ma még nem egy teljes mértékben 
integrált piacnak megfelelően van kialakítva, és így jelenleg nem garantálja az energiaellátás 
tényleges biztonságát. Az uniós költségvetésből az energiaipari infrastruktúrára fordított 
pénzügyi támogatás csak korlátozottan járult hozzá a belső energiapiachoz és az energiaellátás 
biztonságához. 

A belső energiapiac lehetővé tenné az Unió területén belül a földgáz és a villamos energia szabad 
áramlását és kereskedelmét. Az uniós költségvetés a 2007 és 2013 közötti időszakra 
3,7 milliárd eurót irányzott elő az energiaipari infrastruktúra finanszírozására, a 2014 és 
2020 közötti időszakra pedig várhatóan további 7,4 milliárd eurót biztosít majd. 

A jelentés rámutat azonban, hogy a belső energiapiac 2014-ig történő megteremtésének célja 
nem valósult meg. Hosszú utat kell még megtenni a harmadik energiaügyi csomag teljes körű 
végrehajtásáig. Mivel az európai energiaipari infrastruktúra nem egy integrált energiapiacnak 
megfelelően van kialakítva, ezért nem garantálja az energiaellátás tényleges biztonságát – állítják 
ellenőreink, akik hat tagállamban (Bulgária, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Spanyolország és 
Svédország) vizsgáltak meg konkrét eseteket. Megállapították egyrészt, hogy a tagállamok között 
jelentős különbségek tapasztalhatóak energiapiacaik megszervezésének módjában, ami fékezheti 
az uniós piac mint egész fejlődését, másrészt, hogy az uniós költségvetésből juttatott pénzügyi 
támogatás csak korlátozottan járult hozzá a célok eléréséhez. 

„Az energiaellátás biztonsága alapvetően fontos Európa számára a mai bizonytalan világban” – 
szögezte le Phil Wynn Owen, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. „E cél eléréséhez meg kell 
valósítanunk a belső energiapiacot, és meg kell osztanunk az eddig rendelkezésünkre álló 
energiát.” 

A határokon átnyúló energiaáramlás nagyobb együttműködést követel meg a szomszédos 

http://www.eca.europa.eu/�


HU 

 
 
 

 

2 

országok között – fogalmaz a jelentés. Ennek jegyében az Európai Bizottság mérje fel, hogy Unió-
szerte hol nincsenek az energiaipari infrastruktúrák megfelelően kihasználva, és a tagállamokkal 
együttműködve szüntesse meg azon korlátokat, amelyek gátolják a belső energiapiac érdekében 
történő igénybevételüket. A Bizottság ezenkívül vizsgálja meg, milyen újabb módszerekkel 
biztosítható, hogy az egyik tagállamban elérhető energia egy másik tagállam fogyasztói számára is 
elérhetővé váljék, például regionális infrastruktúraüzemeltetők fejlesztésével. 

Mivel a belső energiapiac szabályozását nem hajtották végre teljes körűen, a Számvevőszék 
javasolja, hogy a Bizottság 2016 végéig szükség esetén kezdeményezzen kötelezettségszegési 
eljárást az érintett tagállamok ellen. 

Végül megjegyzendő, hogy az energiaipari infrastruktúra-fejlesztési támogatásnak jelenleg nem a 
belső energiapiac az elsődleges célja. A Bizottság tegyen jogalkotási javaslatokat arra nézve, hogy 
az energiaipari infrastrukturális projektek finanszírozásra történő kiválasztásáról hozott döntései 
hogyan függjenek a tagállamok energiapiacának megfelelő és folyamatos működésétől. 

 

A szerkesztők figyelmébe 
 
„Az energiaellátás biztonságának javítása a belső energiapiac megvalósításával: több erőfeszítésre van szükség” 
című 16/2015 sz. különjelentésünk elérhető angolul, franciául és németül (hamarosan más nyelveken is). 

Különjelentéseink egy adott költségvetési vagy irányítási területre vonatkozó teljesítmény- és szabályszerűségi 
ellenőrzések eredményeit mutatják be. Annak érdekében, hogy ellenőrzéseink maximális hatást érjenek el, ezek 
megválasztásakor és megtervezésekor tekintetbe vesszük a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi kockázatokat, az 
érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és a nagyközönség érdeklődését. 

 


